
101HANDEL WEWNĘTRZNY 2015;2(355):101-114

Przemysław Dmowski
Akademia Morska w Gdyni

Sylwia Sieńkowska
J.S. Hamilton Poland S.A.

Konsumencka ocena jakości sensorycznej herbaty czarnej 
dostępnej na trójmiejskim rynku

Streszczenie

Celem pracy była konsumencka ocena jakości sensorycznej herbaty czarnej 
oraz ocena uwarunkowań procesów zakupu herbaty w odniesieniu do opinii trój-
miejskich konsumentów. Głównymi czynnikami decydującymi o wyborze herbaty 
były: cena, wartość prozdrowotna, opakowanie, rodzaj herbaty, kraj pochodzenia 
oraz odpowiednia jakość sensoryczna. Ankietowani deklarowali, że przy zakupie 
herbaty nie zwracają uwagi na reklamę i w przypadku braku ulubionego produktu 
nabywają inny, podobny. Wyniki oceny sensorycznej wskazały, że najbardziej ak-
ceptowana była herbata marki Dilmah, która charakteryzowała się aromatycznym 
zapachem, dużą klarownością i nieznacznym nasyceniem barwy brązowej naparu 
oraz intensywnością i rześkością smaku.

Uzyskane wyniki badania mogą służyć do opracowywania, przez podmioty zaj-
mujące się importem, konfekcjonowaniem i sprzedażą herbaty, mieszanek herbaty 
spełniających oczekiwania współczesnego konsumenta.

Słowa kluczowe: handel, jakość, herbata czarna, ocena konsumencka.

Kody JEL: D12, P23, P46, Q13

Wstęp

Rozwój gospodarki wolnorynkowej zmienił w sposób zasadniczy pozycję współcze-
snego konsumenta, bardzo często określanego mianem prosumenta. Od wielu lat zapew-
nienie klientowi zadowolenia z kupna, konsumowania i użytkowania produktów stanowi 
przedmiot zainteresowań zarówno przedstawicieli nauki, jak i biznesu. W dobie gospodarki 
opartej na wiedzy oraz nieograniczonych wręcz możliwościach pozyskiwania informacji 
o produkcie, przedsiębiorcy, aby zachować przewagę konkurencyjną, powinni nieustan-
nie monitorować potrzeby potencjalnego klienta. Podejście współczesnego konsumenta do 
kwestii jakości produktów, w tym produktów spożywczych w ostatnich latach znacznie się 
zmieniło. Rosnąca świadomość społeczeństwa w zakresie istotnej zależności między spo-
sobem odżywiania a stanem zdrowia człowieka to obecnie jedna z przyczyn dynamicznego 
rozwoju rynku żywności. Żywności, którą nie tylko można łatwo i szybko przygotować, ale 
także żywności, która pozwala zaspokoić wszelkie potrzeby zdrowotne konsumenta. W do-
bie chorób cywilizacyjnych konsumenci poszukują produktów o wysokiej jakości, rozu-
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mianej nie tylko w aspekcie zaspokojenia ich podstawowych potrzeb, ale przede wszystkim 
w aspekcie bezpieczeństwa, jakości sensorycznej i przede wszystkim zdrowotnej. W ramach 
tego segmentu rynku na szczególną uwagę zasługują herbaty, które dzięki swoim właści-
wościom przeciwutleniającym, antykancerogennym (Chan i in. 2007, s. 1214-1222; Chung 
i in. 2010, s. 421-464; Hara 2011, s. 100-104) stanowią asortyment towarów o dobrych 
perspektywach rozwoju i rosnącej systematycznie sprzedaży. Światowa produkcja herbaty 
(Camellia sinensis) wynosi około 4,7 mln ton rocznie, z czego około 80% stanowi herbata 
czarna. Aktualnie największym światowym producentem herbaty są Chiny. Rocznie produ-
kują około 1,4 mln ton tego surowca, co stanowi około 30% całej światowej produkcji. Na 
drugim miejscu plasują się Indie z wynikiem 0,97 mln ton rocznie (ok. 26% światowej pro-
dukcji). Znaczącym producentem herbaty (ok. 10% światowej produkcji) są również pań-
stwa afrykańskie (Kenia, Malawi, Ruanda, Uganda, Tanzania) (Report… 2012).

Zmieniające się w ostatnich latach zachowania polskich konsumentów sprawiły, że kra-
jowy rynek herbaty również uległ znaczącym przemianom. Dane statystyczne wskazują, 
że od roku 2010 nastąpił wzrost importu herbaty do Polski, z około 32 tys. ton rocznie 
w latach 2004-2009 roku do 48,8 tys. ton w roku 2011 przy znaczącym spadku w roku 2012  
(32,6 tys. ton). W analogicznym okresie wzrósł również poziom konsumpcji herbaty z około 
25 tys. ton do 36,3 tys. ton (GUS 2012). Przeciętny Polak spożywa około 3 kg herbaty rocz-
nie (w zdecydowanej większości jest to herbata czarna), co przy założeniu, że do przygoto-
wania jednego naparu wykorzystuje się 2 gramy herbaty, stanowi ok. 1500 filiżanek naparu 
rocznie (około czterech filiżanek dziennie).

Zachowania konsumentów i ich determinanty

Zachowanie konsumenta obejmuje ogół działań składających się na przygotowanie decy-
zji wyboru dobra lub usługi, dokonanie owego wyboru oraz konsumowanie (użytkowanie). 
Przez ponad 20 lat gospodarki wolnorynkowej w Polsce zaszły ogromne zamiany w zacho-
waniach konsumenckich. Zmieniły się modele życia społecznego i sposoby realizacji po-
trzeb, zmieniły się również wzorce konsumpcji i relacji z markami, ewoluowały media i mo-
bilne kanały przekazu informacji. Konsumenci są w coraz większym stopniu wyedukowani 
rynkowo, cenią produkty, które zaspokajają ich szczególne oczekiwania, często wykraczają-
ce poza tradycyjnie rozumiany koszyk korzyści, który łączy się z ich użytkowaniem. Zatem 
żywność, w tym również kawa czy herbata, powinna dostarczać nowych korzyści, sprzyjają-
cych zdrowiu, utrzymaniu zgrabnej sylwetki, zachowaniu dobrej kondycji fizycznej oraz po-
zwalających zaoszczędzić czas na ich przygotowanie (Kisiel 2011, s. 409-418). Zachowanie 
i postępowanie współczesnego konsumenta na rynku kawy czy herbaty uzależnione jest 
m.in. od kryteriów psychologicznych (motywacji i potrzeb, pobudzania i stymulacji oraz 
przyjemności spożywania), behawioralnych (kultury życia, częstotliwości i liczby spożywa-
nych filiżanek naparu, sposoby jego przygotowania i miejsca konsumowania), deskryptyw-
nych (płci, wieku, zawodu, wykształcenia oraz aktywności zawodowej, liczebności rodziny 
oraz miejsca zamieszkania, sytuacji ekonomicznej) oraz marketingowych (reklamy i ceny). 
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Zachowanie i postępowanie konsumenta wpływa na wytworzenie określonych preferencji 
w stosunku do aktualnie oferowanego produktu, jak i wyrobów innowacyjnych. Jakość ofe-
rowanych wyrobów należy do najważniejszych czynników kształtujących preferencje kon-
sumenckie, a przede wszystkim jakość sensoryczna, która przejawia się w upodobaniach 
określonego smaku i zapachu (Lenart, Sikora 2001a, s. 95-106). Preferencje konsumenckie 
w dalszej kolejności nakierowane są na wybór określonej marki produktu, o odpowiedniej 
trwałości i uwzględniającej czynniki zdrowotne oraz atrakcyjność innowacyjnego opakowa-
nia (Ankiel-Homa 2010, s. 187-210).

Ukształtowane preferencje konsumenckie mają wpływ na podjęcie decyzji o zakupie 
określonego rodzaju wyrobu, który powinien charakteryzować się czytelnością informa-
cji, dobrą prezentacją i kompozycją opakowania oraz być odpowiednio zaprezentowany na 
półce sklepowej, w porównaniu z innymi wyrobami tego samego rodzaju (Lenart, Sikora 
2001b, s. 117-135).

W literaturze przedmiotu istnieje bogaty dorobek badań preferencji, postaw i zachowań 
konsumentów w odniesieniu do produktów żywnościowych (Babicz-Zielińska i in. 2010,  
s. 141-153; Kozirok i in. 2012, s. 1030-1034; Newerli-Guz 2010, s. 223-230; Przybyłowski 
i in. 2011), ale tylko nieliczne prace dotyczyły zachowań zakupowych wobec herbaty 
(Śmiechowska, Dmowski 2006).

Stanowiło to podstawę do podjęcia badań empirycznych, dotyczących oceny uwarun-
kowań procesów zakupu herbaty czarnej w opinii konsumentów oraz konsumenckiej oceny 
jakości sensorycznej wybranych herbat dostępnych na trójmiejskim rynku.

Wybrane uwarunkowania zachowań konsumentów herbaty czarnej 
w świetle badań empirycznych

Na krajowym rynku herbaty konkuruje ze sobą kilkanaście podmiotów zajmujących się 
dystrybucją, konfekcjonowaniem i sprzedażą tego produktu. Jednym z istotnych elementów 
pozwalających utrzymać dotychczasowych klientów, jak i pozyskać nowych jest nieustanne 
monitorowanie ich preferencji i zachowań rynkowych.

Badanie preferencji konsumentów w stosunku do herbaty czarnej, częstotliwości i miej-
sca jej spożycia oraz stopnia ważności czynników wpływających na wybór konkretnego 
produktu przeprowadzono w 2013 roku wśród 76 osób deklarujących spożycie herbaty 
czarnej, zamieszkujących Trójmiasto i jego okolice, zaproszonych do badań prowadzonych 
w Pracowni Analizy Sensorycznej i Badań Konsumenckich Laboratorium J.S. Hamilton 
Poland S.A. W publikacji wykorzystano autorski kwestionariusz zawierający pytania typu 
zamkniętego i otwartego, dotyczące częstotliwości i rodzaju (liściowa, granulowana, w sa-
szetkach) spożycia herbaty czarnej, miejsca nabywania produktu oraz postaw wobec braku 
ulubionej marki herbaty. Zamieszczono również pytania dotyczące ważności czynników 
decydujących o wyborze herbaty. W części formularza zawierającej pytania otwarte, an-
kietowani wpisywali wyróżniki jakości sensorycznej (smak, zapach, wygląd) decydujące 
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o pozytywnym postrzeganiu herbaty oraz takie, które daną herbatę dyskwalifikują w opinii 
konsumentów.

Respondentów biorących udział w badaniu różnicowała płeć (63% kobiet, 37% męż-
czyzn) oraz wiek. W większości byli to ludzie młodzi w przedziale od 18 do 36 lat (70% 
ankietowanych). W badaniu wzięły udział także osoby w wieku 36-60 lat (16%) oraz ankie-
towani powyżej 60. roku życia (14%).

Wśród badanych respondentów najwięcej osób (79%) deklarowało zakup i konsumpcję 
naparów przygotowanych z herbaty w saszetkach (tzw. herbaty ekspresowej). W tej gru-
pie dominowały osoby do 36. roku życia. Napary z herbaty liściowej spożywało 13% an-
kietowanych, w tym największa liczba osób konsumujących ten rodzaj herbaty to kobiety 
w wieku do 60. roku życia. Mały udział osób spożywających napary przygotowane z herbat 
liściowych związany jest prawdopodobnie z szybkim tempem życia współczesnego konsu-
menta oraz dodatkowo koniecznością posiadania stosownego sprzętu do zaparzania. Wśród 
badanych najmniej ankietowanych, bo tylko 7%, deklarowało, że spożywa napary przygoto-
wane z herbaty granulowanej, której na rynku jest coraz mniej. Były to w większości osoby 
powyżej 60. roku życia.

Z wcześniejszych badań autorów wynika, że to herbaty liściowe, zawierające więcej sub-
stancji bioaktywnych, cieszą się coraz większym zainteresowaniem wśród konsumentów. 
Ponadto, współczesny, wyedukowany konsument coraz częściej zwraca uwagę na jakość 
i autentyczność konsumowanego produktu. Zdaje sobie sprawę, że herbaty ekspresowe 
(typu Dust) mogą pochodzić ze starszych liści zawierających mniej substancji decydujących 
o aromacie naparu, a tym samym zawierających mniej składników bioaktywnych pozytyw-
nie oddziaływujących na zdrowie (Dmowski, Śmiechowska 2008, s. 530-535).

Biorąc pod uwagę ilość naparu spożywanego przez badanych, stwierdzono, że więk-
szość (51%) spożywała kilka filiżanek herbaty dziennie. W tej grupie dominowały kobiety 
powyżej 36. roku życia, które bardzo często jako powód konsumpcji naparów wskazywa-
ły ich właściwości prozdrowotne. Niecałe 15% badanych zadeklarowało, że wypija tylko 
jedną herbatę dziennie i byli to przeważnie mężczyźni, którzy z kolei deklarowali częstsze 
spożycie naparów kawy. Wśród respondentów 20% stwierdziło, że spożywa herbatę kilka 
razy w tygodniu, a nie całe 10% ankietowanych deklarowało, że herbatę pije rzadziej niż raz 
w tygodniu.

Do podstawowych czynników wpływających na decyzje zakupowe produktów spo-
żywczych zaliczyć można cenę oraz wybór miejsca zakupu (Krajewski 2011, s. 419-428). 
Wyniki przeprowadzonych badań wskazały na cenę jako najistotniejszy czynnik decydujący 
o zakupie herbaty (74%). Ponadto, wykazano zależność pomiędzy miejscem zakupu her-
bat, a stopniem rozdrobnienia, pośrednio również jej jakością. W przypadku herbat liścio-
wych, konsumenci najczęściej korzystali ze specjalistycznych sklepów oferujących bogaty 
asortyment herbat. Jednak stanowili oni tylko 3% ogólnej liczby ankietowanych. Tak niski 
odsetek klientów korzystających z tej formy sprzedaży można wytłumaczyć wysoką ceną 
oferowanych produktów i tym, że w większości przypadków z takich sklepów korzystają 
osoby pragnące poznać nowe, dotychczas im nieznane herbaty, inne niż dostępne w sieciach 
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handlowych. Zdecydowana większość ankietowanych jako miejsce zakupu herbaty wska-
zała na najpopularniejsze kanały dystrybucji, takie jak hipermarkety (79%) oraz dyskonty 
(9%), które w opinii konsumentów utożsamiane są z wygodą robienia zakupów, bogatym 
asortymentem, długimi godzinami otwarcia oraz zakresem świadczonych usług dodatko-
wych. Niewielką popularnością cieszyły się również sklepy osiedlowe, w których zakupy 
herbaty czarnej deklarowało tylko 8% respondentów, w większości w wieku powyżej 60 
lat. Zaskakujący był fakt, że tylko 1% zadeklarował zakup herbaty przez Internet, który jest 
obecnie bardzo popularnym kanałem dystrybucji towarów spożywczych, za pośrednictwem 
którego przez całą dobę można składać zamówienia z dostawą do domu, w którym zain-
teresowaniem cieszą się rodzaje i gatunki herbat niespotykane w sklepach tradycyjnych. 
Wcześniejsze badanie autora dowodziły, że Internet jest istotnym miejscem zakupu herbaty 
pochodzącej m.in. z upraw ekologicznych (Dmowski 2014, s. 126-137).

Interesującym elementem badania było sprawdzenie, jak zachowają się konsumenci wo-
bec braku najczęściej nabywanej przez nich herbaty (por. tabela 1).

Tabela 1
Zachowania trójmiejskich konsumentów wobec braku najczęściej nabywanej marki 
herbaty czarnej (w %)    

Zachowanie wobec braku 
ulubionej marki Ogółem

Płeć Wiek

Kobiety Mężczyźni 18-35 lat 36-50 lat >51 lat

Pójdę do innego sklepu 22,37 11,84 10,53 14,47 5,26 2,63
Kupię herbatę innej marki 51,32 32,89 18,42 39,47 6,58 5,26
Kupię herbatę ulubionej marki 
o innym smaku 13,16 6,58 6,58 10,53 1,32 1,32
Kupię później 13,16 11,84 1,32 5,26 2,63 5,26

Źródło: badania własne.

Z badań wynika, że konsumenci herbaty nie są lojalni wobec marki. Ponad połowa ankieto-
wanych odpowiedziała, że w przypadku braku ulubionej marki zakupiłaby herbatę innego pro-
ducenta. Zachowanie takie dotyczy głównie kobiet (32,9%) w wieku 18-35 lat (39,5%). Tylko 
około 22% badanych, w tym głównie ludzie młodzi w wieku 18-35 lat (14,5%), zadeklarowało 
poszukiwania ulubionej marki w innym sklepie, a tylko 13% wstrzymałoby się z zakupem do 
momentu dostarczenia odpowiedniego produktu, co można wytłumaczyć charakterem naby-
wanego produktu, który należy do grupy produktów często nabywanych (FMCG). W stosunku 
do tej grupy produktów klienci bardzo często dokonują zakupu w sposób refleksyjny, co ozna-
cza, że klient porównuje ceny innych herbat i ostatecznie wybiera tę ofertę, która w danych 
okolicznościach wydaje mu się wystarczająco dobra. Ponadto wykazano, że większość ankie-
towanych nabywa herbaty ekspresowe i prawdopodobnie nie dostrzegają większych różnic 
jakościowych pomiędzy różnymi markami, tym bardziej, że większość deklaruje zakup her-
baty Lipton (51%) oraz Saga (23%). Wśród często nabywanych herbat czarnych wymieniono 
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Konsumenci w przypadku herbaty bardzo często wybierają produkt pod wpływem re-
klamy, choć nie zawsze się do tego przyznają. Badania przeprowadzone przez pracownię 
Pentor RI wykazały dwubiegunowy wpływ reklamy na postrzeganie produktów. Z jednej 
strony reklama to dobry sposób, dzięki któremu ludzie dowiadują się o produktach – tak 
uważało 71% mieszkańców Polski. Ponadto około 40% badanych przyznało, że zdarzało się 
im dzięki reklamie natrafić na markę, którą teraz regularnie kupują. Aż 46%, potwierdziło, 
że było wiele takich reklam, które zachęciły ich do zainteresowania się produktem lub nową 
marką. Jednak z drugiej strony są osoby, które wypierają ze świadomości wpływ reklamy 
na swoje zachowania rynkowe, bądź cały proces odbywa się u nich w warstwie podświa-
domej. Według danych zawartych w raporcie, pod koniec 1998 roku odsetek osób wysoce 
niechętnych reklamie wynosił zaledwie 7%, natomiast w roku 2010 osiągnął poziom 15% 
(Garstecki 2010).

również herbaty firm Tetley (9%) oraz Dilmah (6%). Pojedyncze osoby wymieniły również 
takie marki, jak: Stassen, Twinnings, Teekanne oraz Minutkę.

Ponad połowa ankietowanych zadeklarowała, że reklama nie ma wpływu na podejmowane 
przez nich decyzje zakupowe, podczas gdy kupowane najczęściej herbaty (Lipton i Saga) są 
bardzo intensywnie promowane, zarówno w prasie, telewizji, jak i w Internecie (por. wykres 1).

Wykres 1
Czynniki decydujące o zakupie herbaty czarnej (w %)

Uwaga: A – marka, B – cena, C – reklama, D – wygląd opakowania, E - pojemność opakowania, F – przyzwy-
czajenie, G − upominki dołączone do opakowania, H − deklarowany kraj pochodzenia, I − informacja na opako-
waniu, J − zawartość składników bioaktywnych, K − rodzaj herbaty.
Źródło: opracowanie własne.
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Istotną rolę w wyborze herbaty czarnej odgrywają również czynniki zależne od organi-
zacji sprzedaży i handlu, a wśród nich takie atrybuty handlowe produktów, jak opakowanie, 
wygląd oraz oznakowanie. Te determinanty w głównej mierze decydowały o decyzji wybo-
ru herbaty czarnej. Grupa ankietowanych za ważne i bardzo ważne atrybuty przy zakupie 
herbaty czarnej uważała rodzaj herbaty (88%), pojemność opakowania (75%) i jego wy-
gląd (37%), informacje zawarte na opakowaniu (49%) oraz deklarowany kraj pochodzenia 
(36%). W tej grupie czynników najmniej istotnym atrybutem okazały się dołączone do opa-
kowania herbaty upominki w postaci kubka czy maskotki. Dodawanie do produktu czegoś 
wyjątkowego ma za zadanie m.in. wywołanie szybkich efektów sprzedażowych, zachęcenie 
do zakupów w limitowanym czasie. Jednak czynnik ten ważny był tylko dla niespełna 10% 
respondentów. Pozostali nie brali go pod uwagę uważając, że głównym celem takich akcji 
promocyjnych może być wyprzedaż zapasów magazynowych (towarów) o kończącym się 
terminie przydatności do spożycia.

Jednym z dominujących czynników wyboru herbaty czarnej były właściwości prozdro-
wotne spożywanych naparów. Aspekt ten był ważny i bardzo ważny dla około 70% ankie-
towanych, którzy doskonale zdają sobie sprawę z prozdrowotnych właściwości substancji 
bioaktywnych zawartych w herbacie.

Jednak w dobie rozwoju współczesnego rynku zorientowanego na potrzeby konsumenta 
jednym z ważniejszych czynników w procesie podejmowania decyzji o zakupie produktów 
spożywczych są przede wszystkim preferencje konsumenta dotyczące walorów sensorycz-
nych nabywanych produktów. Dlatego też istotnym elementem ankiety było pytanie o wska-
zanie najważniejszych, zdaniem konsumentów, pozytywnych i negatywnych cech wyglądu, 
smaku i zapachu naparu herbaty czarnej, decydujących o akceptacji lub odrzuceniu produktu 
(por. tabela 2).

Tabela 2
Najczęściej wskazywane cechy jakości sensorycznej decydujące o akceptacji  
lub odrzuceniu herbaty czarnej

Cechy Wygląd / barwa naparu Zapach Smak

pozytywne
ciemna, intensywna, 
odpowiednia, delikatna, 
ciemnobrązowa, klarowna

intensywny, odpowiedni, 
naturalny, owocowy, 
intensywny, przyjemny, 
aromatyczny

intensywny, gorzkawy, 
delikatny, łagodny, 
owocowy, odpowiednio 
intensywny, naturalny

negatywne
zbyt jasna lub ciemna, 
mętna, widoczny osad i/lub 
łodygi

zbyt intensywny, 
aromatyzowany, sztuczny, 
nieprzyjemny, nieświeży, 
nietypowy, brak zapachu

zbyt gorzki, mocny, cierpki, 
sianowaty, sztuczny, 
kwaśny, nieprzyjemny, obce 
posmaki, 

Źródło: jak w tabeli 1.

Analizując uzyskane wyniki stwierdzono, że cechami pozytywnymi wyglądu naparu her-
baty, warunkującymi wysoką ocenę, a tym samym decydującymi o ewentualnym zakupie 
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są ciemnobrązowa (34%), intensywna (12%) i właściwa dla herbaty czarnej barwa (13%) 
oraz klarowność (8%). W odniesieniu do zapachu wskazano na intensywność (43%), aro-
matyczność (30%), delikatność (28%) oraz nutę zapachu owocowego (13%) jako na cechy 
decydujące o akceptacji konkretnego naparu herbaty. Podobne wyniki uzyskano dla smaku. 
Dominowały określenia dotyczące intensywności (42%), nuty owocowej (7%), delikatności 
(17%) oraz goryczy (25%). Z drugiej strony ankietowani nie akceptują naparu zbyt jasnego 
(44%), o zapachu określanym jako „płaski” i za mało intensywny (22%). Niewłaściwy za-
pach, jako cechę dyskwalifikującą herbatę, wskazało 21% badanych. Natomiast dla smaku, 
najczęściej wymienionymi przez konsumentów określeniami dyskwalifikującymi były smak 
zbyt gorzki (30%) oraz zbyt mocny (14%).

Na podstawie wyników uzyskanych w badaniu ankietowym opracowano kwestionariusz 
oceny sensorycznej naparów herbaty czarnej oraz wytypowano konsumentów do kolejnego 
etapu eksperymentu.

Jakość konsumencka naparów herbaty czarnej

Konsumencką ocenę jakości sensorycznej naparów herbaty czarnej przeprowadzono 
w Pracowni Analizy Sensorycznej i Badań Konsumenckich Laboratorium J.S. Hamilton 
Poland S.A., zaprojektowanej zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 8589:2010E. 
Pracownia zapewniała optymalne i ujednolicone fizyczne, jak i psychologiczne warunki 
oceny (PN-ISO 6658:1998P). Oceniano herbaty pochodzące z Chin, Wietnamu, Malawi. Do 
badania wykorzystano również herbatę marki Dilmah (deklarowaną jako pochodzącą ze Sri 
Lanki) zakupioną na terenie Trójmiasta, która zdaniem respondentów była dla nich synoni-
mem dobrej jakości. Ważnym czynnikiem, decydującym o wyborze osób oceniających była 
częstotliwość konsumpcji herbaty czarnej. Wybrano osoby, które piją herbatę czarną raz lub 
kilka razy dziennie. Następnie przeanalizowano odpowiedzi na pytanie dotyczące wska-
zania pozytywnych, jak i negatywnych cech wpływających na decyzje zakupowe herbaty. 
Spośród konsumentów wybrano trzynastoosobowy zespół, który przystąpił do oceny próbek 
herbaty. Napary herbaty przygotowano według wymagań normy PN-ISO 3103:1996. Każda 
próbka została odpowiednio zakodowana trzycyfrową liczbą. Wstępna cześć badania obej-
mowała szkolenie konsumentów w zakresie oceny wzorca pod kątem wybranych deskrypto-
rów wyglądu, zapachu oraz smaku naparu herbaty czarnej. Następnie konsumenci, w dwóch 
sesjach, oceniali po dwie herbaty. Do oceny wykorzystano założenia techniki TSDA (Time 
Scanning Descriptive Analisys). Łączny czas oznaczenia jednej próbki nie przekraczał 3 mi-
nut. Do oceny intensywności dwunastu deskryptorów posłużył odpowiednio zaprojektowa-
ny formularz oceny sensorycznej herbaty (skala od 1 − cecha niewyczuwalna do 5 − cecha 
silnie wyczuwalna). Dodatkowo poproszono o ogólną ocenę wyrażającą stopień akceptacji 
danej herbaty. Średnie oceny dokonane przez wybraną grupę konsumentów były bardzo 
zróżnicowane, od wartości 1,62 do 4,62 (por. tabela 3). Uzyskane wyniki opracowano sta-
tystycznie w programie komputerowym Statistica 10.0. Do porównania uzyskanych danych 
zastosowano test c2. Jako poziom istotności przyjęto p=0,05.
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Tabela 3
Zestawienie średnich wyników konsumenckiej oceny jakości sensorycznej 

Produkt /
deskryptor

zapach wygląd smak

1 2 3 4* 5* 6* 7 8 9 10 11 12

Malawi 3,23 2,23 2,15 2,77 4,46 4,62 3,85 2,00 2,85 3,54a 3,77a 3,23
Chiny 2,85 2,15 1,69 3,62 2,85 2,92 3,23 2,15 2,23 2,46b 2,46 2,15
Dilmah 2,23 1,85 1,77 4,31 1,92 1,62 3,38 2,77 2,00 2,46b 2,31 2,31
Wietnam 3,15 1,85 1,85 3,00 3,85 4,00 3,46 2,54 2,31 3,08 2,85b 3,08

Uwaga: 1 – aromatyczny; 2 − kwiatowy, słodkawy, owocowy; 3 – ziołowy; 4 − klarowny; 5 − intensywność 
barwy; 6 − nasycenie barwy brązowej; 7 − intensywność; 8 − smak orzeźwiający, rześki, świeży; 9 − kwaśny; 
10 − gorzkawy; 11 – cierpkość; 12 − posmak.
Wartości średnie oznaczone * oraz literami różnią się statystycznie istotnie na poziomie p≤0,05. 
Źródło: jak w tabeli 1.

Aromatyczność i czystość zapachu w herbatach z Malawi, Wietnamu i Chin została oce-
niona jako przeciętna. Herbatę Dilmah oceniono jako słabo aromatyczną. Wszystkie herbaty 
w zakresie zapachu kwiatowego, słodkawego i owocowego otrzymały ocenę „raczej słaby”. 
Podobne wyniki uzyskano w przypadku oceny zapachu ziołowego. Istotniejszym czynni-
kiem decydującym o preferencji herbaty jest niewątpliwie wygląd przygotowanego naparu. 
Za najbardziej klarowną uznano herbatę Dilmah, natomiast za najmniej klarowną herbatę 
afrykańską. Według konsumentów, herbaty różniły się intensywnością barwy. Pod wzglę-
dem tego parametru najwyżej oceniono herbatę z Malawi, w której również bardzo wysoko 
oceniono nasycenie barwy brązowej.

Dla wszystkich konsumentów deklarujących częste spożywanie herbaty najistotniejszym 
czynnikiem decydującym o jakości sensorycznej naparu jest bogactwo smaku. Pod wzglę-
dem mocy naparu, jego intensywności i dojrzałości najwyższe oceny przypisano naparowi 
herbaty z Malawi. W pozostałych herbatach cechy te oceniono jako przeciętne. Smak orzeź-
wiający, rześki i świeży jako przeciętny oceniono w herbatach Dilmah i z Wietnamu, z czego 
ta ostatnia charakteryzowała się również silnym posmakiem kwaśnym. Wśród badanych na-
parów największą goryczką i cierpkością charakteryzowały się herbaty z Malawi. W pozo-
stałych herbatach te deskryptory oceniono jako przeciętne. Herbata z Wietnamu w zakresie 
smaku cierpkiego i ściągającego była przeciętna, a Dilmah i z Chin – raczej słaba. Ostatnią 
ocenianą cechą naparu była zawiesistość i gęstość (wrażenie pozostające w ustach) ocenio-
ne jako przeciętne w naparach herbat z Malawi oraz Wietnamu. Natomiast herbaty z Chin 
i Dilmah oceniono w tym zakresie jako raczej słabe.

Podsumowaniem konsumenckiej oceny sensorycznej było wskazanie przez konsumen-
tów herbaty, która dla nich była najatrakcyjniejsza. Uzyskane wyniki wskazują, że najbar-
dziej pożądane cechy sensoryczne uzyskał napar herbaty Dilmah (łączna średnia ocena 
3,54). Niżej oceniono napary z herbat chińskich i wietnamskich (3,08). Naparem, który naj-
mniej odpowiadał konsumentom był napar przygotowany z herbaty afrykańskiej. Na niską 
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ocenę tej herbaty niewątpliwie wpłynęły kwaśny, gorzkawy i cierpki smak oraz uczucie 
zawiesistości pozostającej w jamie ustnej.

Podsumowanie

Współczesny rynek herbaty jest bardzo zdywersyfikowany. Funkcjonuje na nim kilka-
naście większych i mniejszych podmiotów. Przez ponad dwadzieścia lat herbata w polskich 
sklepach pokonała drogę od produktu typu „czarna granulowana lub liściowa w torebce” do 
herbat pochodzących z różnych ogrodów o różnym stopniu rozdrobnienia (liściowe, granu-
lowane, fannings, dust), różnym okresie zbioru (First Flash, Second Flash), różnym stop-
niu fermentacji (białe, zielone, oolong, czarne, Pu-erh) oraz z różnymi dodatkami (kwiat 
hibiskusa, owoce). Kategoria „herbata” jest jednym z liderów sprzedaży produktów z grupy 
FMCG. W celu skutecznego konkurowania na rynku herbaty, podmioty muszą nieustannie 
monitorować potrzeby konsumenta, który będąc suwerennym podmiotem podejmuje decy-
zje zakupowe. Najważniejszymi obiektywnymi uwarunkowaniami ekonomicznymi są dla 
konsumenta ograniczenia finansowe, co potwierdziły wyniki przeprowadzonego badania. 
Dla 80% ankietowanych, cena była głównym kryterium decydującym o zakupie herbaty.

Wśród czynników pozaekonomicznych, największe znaczenie przy wyborze herbaty 
miały marka oraz forma i wielkość opakowania produktu. Ankietowani najczęściej wybiera-
li „herbaty markowe” (Lipton, Saga, Dilmah), które były pakowane w estetyczne opakowa-
nia, zawierające m.in. informacje niezbędne do identyfikacji kraju pochodzenia. Miejscami, 
w których najczęściej dokonują zakupu herbaty są sklepy wielkopowierzchniowe (hiper-
markety, dyskonty). Informacje te są bardzo pomocne przy pozycjonowaniu produktu na 
sklepowej półce. Przy rozbudowanym asortymencie herbaty, klienci potrzebują czasu na 
podjęcie decyzji. A to oznacza, że herbatę należy umieszczać w części sklepu, w której jest 
więcej miejsca. Umożliwia to klientom swobodny wybór przez dłuższy czas oraz podjęcie 
decyzji, co w konsekwencji może skutkować zakupem herbaty droższej, często utożsamia-
nej z wyższą jakością.

Z przeprowadzonych badań wynika, że dla większości badanych konsumentów herbaty 
czarnej reklama nie jest istotnym czynnikiem decydującym o jej zakupie, co bardzo trud-
no wytłumaczyć w kontekście deklaracji odnośnie do najczęściej nabywanych produktów. 
Takie zachowanie konsumentów jest bardzo często wskazywane również przez innych au-
torów, według których konsumenci niechętnie przyznają się do tego, że podejmują działania 
pod wpływem reklamy.

Uzyskano również interesujące wyniki związane z zachowaniem konsumentów w sy-
tuacji gdy „na półce” brakuje ulubionej marki. Jedna czwarta badanych zadeklarowała po-
szukiwania ulubionej marki w innym sklepie, a tylko 13% wstrzymałoby się z zakupem do 
momentu dostarczenia odpowiedniego produktu. Ponad połowa zadeklarowała zakup her-
baty innej marki.

Współcześni konsumenci podejmując decyzję o zakupie herbaty kierują się bardzo czę-
sto jej walorami prozdrowotnymi i przede wszystkim walorami sensorycznymi. Jako cechy 
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decydujące o pożądaniu danej herbaty, konsumenci wskazywali odpowiednią intensywność 
naparu, jego klarowność oraz nasycenie barwy brązowej. Istotnym czynnikiem był rów-
nież smak, określany jako intensywny, gorzki, cierpki. Jako cechy dyskwalifikujące herbatę, 
w ankiecie wskazano przede wszystkim smak kwaśny oraz mętny wygląd naparu.

Cennym uzupełnieniem badania ankietowego była ocena sensoryczna wybranych napa-
rów herbat. Wyniki tej oceny pozwoliły na określenie deskryptorów decydujących o akcep-
tacji herbaty. Najwyższą notę ogólną uzyskała herbata marki Dilmah, która charakteryzowa-
ła się aromatycznym zapachem z nieznaczną nutą zapachu kwiatowego oraz ziołowego. Pod 
względem wyglądu pożądany napar powinien cechować się dużą klarownością i nieznacz-
nym nasyceniem barwy brązowej.

Jednak głównym czynnikiem wpływającym na ogólną ocenę naparu był jego smak. 
Cechami, które zadecydowały o przewadze herbaty Dilmah nad innymi były intensywność 
i rześkość. Ponadto napary przygotowane z tej herbaty charakteryzowały się nieznaczną 
kwasowością, goryczą i cierpkością. Nie była to herbata, która po spożyciu pozostawia w ja-
mie ustnej wrażanie zawiesistości. Najniżej oceniono herbatę z Malawi, której napar cecho-
wał się zbyt dużym nasyceniem barwy brązowej oraz cierpkim i gorzkim smakiem.

W firmach zajmujących się dystrybucją i handlem herbatą, uwzględniających wyniki 
badań naukowych, łatwiej jest rozpoznać, jakie czynniki jakości mają największy wpływ 
na zadowolenie i budowanie relacji z klientami, przez co skuteczniej i efektywniej mogą 
zarządzać relacjami z klientem. Zadowolenie klienta w znacznym stopniu przyczynia się 
do jego lojalności wobec konkretnej firmy (marki) i jej produktów, co niewątpliwie wpływa 
pozytywnie na budowanie przewagi konkurencyjnej i w efekcie końcowym na wzrost zysku.
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Consumer Assessment of Sensory Quality of Black Tea Available  
in the Tricity Market

Summary

Ai aim of the article was consumer assessment of sensory quality of black tea 
and assessment and assessment of the determinants of the processes of buying tea as 
related to opinions of Tricity consumers. The main factors deciding the choice of tea 
were: price, health-related value, packaging, sort of tea, country of origin, and the 
relevant sensory quality. The respondents declared that while buying tea they did 
not pay attention to advertising and in case of absence of the favourite product they 
were buying another, similar one. The sensory assessment’s results showed that the 
most acceptable was tea of the Dilmah brand which was characterised by aromatic 
flavour, high clarity and insignificant saturation of the infusion with dark colour as 
well as intensity and briskness of flavour.
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The obtained research findings may serve to preparation by the entities dealing 
with tea importing, packaging and customizing and selling of blends of tea meeting 
expectations of the contemporary consumer.

Key words: trade, quality, black tea, consumer assessment.

JEL codes: D12, P23, P46, Q13

Потребительская оценка сенсорного качества черного чая, 
доступного на рынке Труймяста

Резюме

Целью работы была потребительская оценка сенсорного качества черного чая 
и оценка обусловленностей процессов покупки чая по отношению к мнениям по-
требителей из Труймяста. Основными факторами, решающими вопрос о выборе 
чая, были: цена, оздоровительная ценность, упаковка, вид чая, страна происхож-
дения и соответствующее сенсорное качество. Опрашиваемые заявляли, что при 
покупке чая они не обращают внимания на рекламу и в случае нехватки их люби-
мого продукта они приобретают другой, похожий. Результаты сенсорной оценки 
показали, что наиболее одобрялся чай марки Dilmah, которому был свойствен 
ароматический запах, большая ясность и незначительная насыщенность чайной 
настойки коричневого цвета, а также интенсивность и бодрость вкуса.

Полученные результаты исследования могут служить разработке субъек-
тами, занимающимися импортом, расфасовкой и продажей чая, его смесей, 
удовлетворяющих ожиданиям современного потребителя.

Ключевые слова: торговля, качество, черный чай, потребительская оценка.
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